
 

 

Hold god spillehastighet…. 

11 gode råd for raskere spill 
1) 
Gå raskt til din egen ball etter at alle har slått. Da får du tid til å forberede slaget. 
2) 
Ta siktemerke på det stedet hvor ballen er forsvunnet. Dette tjener du masser av tid på, hvis du klarer å gå rett på 
ballen. Ligger ballen i et vanskelig terreng, gå til din balls siktemerke før du hjelper andre å lete. 
3) 
Forbered deg så du er klar til å slå din ball når det er din tur. Ha planlagt slaget og ha kølle, evt. ball og peg klar. 
4) 
Spillet på greenen medfører som regel de største forsinkelsene. Planlegg derfor putten din mens de andre spiller, og 
ikke overdriv vurdering og sikting. Kanskje noen allerede er klare til å putte først, da lar du dem slå med en gang. 
5) 
Sett fra deg bagen din på den siden av greenen som er nærmest neste tee. 
6) 
Ta opp ballen din med EN gang hvis du ikke lenger har sjanse til poeng på hullet og spilleform tillater dette. 
7) 
Den spiller som ligger nærmest hullet på greenen markerer sin ball og passer eller tar ut flaggstangen for de andre 
spillerne. Den spiller som først har hullet ut, bør ta ansvaret for flaggstangen og sette den på plass når alle har puttet 
ferdig. 
8) 
Noter scoren først ved neste tee. Skal du spille ut først, så slå ut før du noterer scoren. 
9) 
Hold øye med gruppene bak og foran! Det aller viktigste er å holde kontakten med de foran. 
10) 
Ta med et par ekstra køller hvis du går langt fra bag'en din for å spille en ball. Ha alltid en ekstra ball i lommen i tilfelle 
du må slå en provisorisk. 
11) 
Reparer nedslagsmerker og rengjør ballen din mens andre putter dersom dette kan gjøres uten at de andre spillerne 
blir forstyrret. 

I tilfelle av et alvorlig brudd på etikette, kan komiteen diskvalifisere en spiller etter regel 33-7 

 


